
 
 
 

         Rybnik dn. 04.03.2019 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

Animatorzy do prowadzenia warsztatu rehabilitacyjno – uspołeczniającego 

W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU 

dotyczące wyboru wykonawców dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu „Alternatywa II” 

współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna 

integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym - projekty pozakonkursowe RPO WSL 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Zamawiający: 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPOMAGANIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I ICH OTOCZENIA 

"RAZEM" 

Ul. Piasta 35 

44-200 Rybnik 

Tel. 796 770 425, osoba do spraw merytorycznych: 698 388 528 

e-mail: razemrybnik@gmail.com 

 

Przedmiot zamówienia: 

CPV: 80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez dwóch animatorów prowadzących 14 dniowy 
warsztat rehabilitacyjno – uspołeczniający dla 17 osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami - 
uczestników projektu „Alternatywa II”.  
 

W usłudze mieści się: 

- dwutygodniowy pobyt z uczestnikami na warsztacie rehabilitacyjno – uspołeczniającym, pełnienie 
funkcji animacyjnych (organizowanie zajęć grupowych, kontakt indywidualny z uczestnikami, 
organizowanie wyjść i imprez oraz zachęcanie do uczestniczenia w nich, bieżące dokumentowanie 
przebiegu warsztatu w dzienniku zajęć, czuwanie nad integracją grupy) oraz pomocniczych 
(rozwiązywanie bieżących problemów na warsztacie i kontroli nad prawidłowym ich przebiegiem),  
 
- organizacja warsztatów aktywizujących podczas pobytu (wyjścia na basen, transport na miejscu, usługa 

gastronomiczna – zgodnie z potrzebami uczestników) –  trening umiejętności społecznych (np. 

poprawnego zachowania w lokalu), zajęcia z zakresu komunikacji, budżetu, integracji, funkcjonowania w 

grupie i społeczeństwie, rozwiązywania sytuacji stresowych, zasad współżycia społecznego, organizacji 

dodatkowych wycieczek (w celu integracji i edukacji).                                                                                         

W celu prawidłowości wydatków prowadzenia rozeznania cen na miejscu wykonywania usługi. 

 



 
 
Miejsce realizacji usługi: 

„Adam” Ośrodek Leczniczo-Opiekuńczy i Wypoczynkowy, Chabrzyk i Wspólnicy Spółka Jawna, 43-370 

Szczyrk, ul. Radosna 3 

Sposób i termin realizacji: 

Usługę należy wykonać według zapisów w umowie zleceniu, w okresie 23.03.2019 – 06.04.2019 

 

Wymagania w stosunku do wykonawcy: 

- Wykształcenie średnie 

- Doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością – opisane w CV 

- Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

 
Forma zatrudnienia wykonawcy: 

Umowa cywilno-prawna 

 

Zamówienia uzupełniające:  
Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych ( w formularzu ofertowym należy zaznaczyć, czy składana 

oferta dotyczy 1 czy 2 animatorów) 

 

Sposób złożenia oferty: 

Wymagane dokumenty – wydrukowane, podpisane i zeskanowane należy przesłać pocztą elektroniczną 

na adres e-mail: razemrybnik@gmail.com do 12.03.2019 do godziny 14.00. 

Informacje dodatkowe: 

1. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia. 

2. Zamawiający pokrywa koszty dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonywania usługi oraz koszty 

pobytu (nocleg i wyżywienie). 

3. Niniejsza procedura nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy na określonych 

warunkach oraz nie wywołuje żadnych innych skutków formalno-prawnych.  

Oferta powinna zawierać: 

1. Formularz ofertowy  załącznik nr 1 

2. Klauzulę informacyjną RODO załącznik nr 2 

Kryteria oceny: 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę. Cena 100%. 

Z wybranym Oferentem skontaktujemy się telefonicznie. 

 

 

http://poczta.onet.pl/napisz.html?e=razemrybnik%40gmail.com

